


Zaufania nie można zbudować przez rok, trzy, a nawet pięć lat. My 
zapracowaliśmy sobie na to zaufanie bardzo dobrymi, powtarzalnymi wynikami 
inwestycyjnymi, otwartą komunikacją zarówno z inwestorami, jak
i akcjonariuszami, determinacją w kształceniu inwestorów, wreszcie otwartą 
architekturą w F-Trust. Od początku na to stawialiśmy i klienci to doceniają. 
Chociaż jesteśmy spółką prywatną, nie stoi za nami żaden korporacyjny bank, 
więc z definicji powinniśmy dążyć do maksymalizowania zysków,
to zawsze unikaliśmy narażania naszych klientów na inwestycje, które pięknie 
wyglądały, ale z czasem okazywało się, że są pułapką.

Najzupełniej świadomie rezygnowaliśmy z krótkoterminowych zysków 
stawiając na budowanie długoterminowych relacji z naszymi klientami.

- Leszek Kasperski,
prezes Caspar Asset Management S.A.

czytaj więcej, www.caspar.com.pl/wywiad

Dowiedz się, dlaczego warto inwestować globalnie.
Wejdź na: www.caspar.com.pl/inwestujemy-globalnie



O NAS
Jesteśmy zespołem profesjonalistów. Łączy nas przede wszystkim 
pasja do zarządzania pieniędzmi naszych Klientów. Mamy tylko 
jeden cel - pomnażanie powierzonych nam środków.

Spółka została zawiązana 3 sierpnia 2009 roku i na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2010 roku 
prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 
finansowych. Spółka posiada także 3 inne działalności maklerskie: oferowanie instrumentów finansowych, przyjmowanie
i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne.

Zarządzamy aktywami swoich Klientów inwestując je na rynku kapitałowym, w szczególności w akcje oraz papiery dłużne. 
Jesteśmy niezależni, podejmując decyzje inwestycyjne kierujemy się wyłącznie naszą wiedzą, umiejętnościami
oraz interesem i potrzebami Klientów.

Spółka została zawiązana dnia 18 kwietnia 2011 roku. W dniu 17 lipca 2012 roku otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru 
Finansowego na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym
na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i reprezentowaniu ich wobec osób trzecich
oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
 
Naszą misją jest oferowanie inwestorom profesjonalnie i efektywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, operujących
na terenie całego świata.

Caspar Asset 
Management S.A. 
powstała w sierpniu 
2009 roku.

Jako jedni z nielicznych 
inwestujemy bezpośrednio 
w akcje i obligacje 
zagraniczne (nie poprzez 
inne fundusze).

Caspar AM S.A. 
odpowiada za 
zarządzanie portfelami 
inwestycyjnymi funduszu 
Caspar Parasolowy FIO.

Spółka posiada
własną firmę 
dystrybucyjną:
F-Trust S.A. a także 
współpracuje z innymi 
dystrybutorami.

Na grupę kapitałową Caspar składają się trzy spółki:
Caspar

Asset Management S.A.
Caspar Towarzystwo

Funduszy Inwestycyjnych S.A. F-Trust S.A.

•Caspar Asset Management S.A.

Spółka działa na podstawie wydanego w dniu 17 listopada 2011 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia
na działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych.
Została również decyzją z dnia 20 grudnia 2011 roku wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów
firm inwestycyjnych. Pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., co pozwala pośredniczyć
w oferowaniu świadczonych przez nią usług.
 
Jesteśmy firmą prywatną, wchodzącą w skład grupy niezwiązanej kapitałowo z jakąkolwiek dużą instytucją finansową. Pozwala 
nam to zachować całkowitą niezależność w procesie doboru i oferowania Klientom najlepszych produktów.

•F-Trust S.A.

•Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Inwestując z nami zyskujesz:

Grupa ma ponad 2,7 miliarda złotych aktywów pod zarządzaniem i administracją.

Aby zapewnić Klientom bezpieczeństwo powierzonych 
środków, zdecydowaliśmy się na unikatowe rozwiązanie - 
rachunki prowadzone są przez Bank Powierniczy, spółka 
zarządza aktywami na rachunku Klienta.

• bezpieczeństwo
• zaufanie

• transparentność • wygoda
• innowacyjność

SKUTECZNOŚĆ

NIEZALEŻNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

Caspar Asset Management S.A. jest jedną z trzech największych - pod względem liczby 
klientów i aktywów pod zarządzaniem - firm tej branży w Polsce.



Jesteśmy długodystansowcami. Nasze inwestycje są przemyślane i dokładnie „przepracowane”. 
Unikatowa filozofia inwestowania pozwala nam na osiąganie ponadprzeciętnych zysków.
Dzięki niej nasi Klienci solidnie zarabiają, a my zajmujemy czołowe miejsca w rankingach.

To najważniejsze słowo w naszej filozofii inwestowania. Jesteśmy instytucją prywatną, a nie częścią 
wielkiej korporacji. W swoich działaniach kierujemy się wyłącznie interesem naszych Klientów.

Inwestując z nami, zarabiasz przede wszystkim na wybranych rynkach Europy oraz USA.
Koncentrujemy nasze wysiłki na obszarach, w których jesteśmy ekspertami. 

Duże zasoby firmy poświęcamy na analizę spółek ze Stanów Zjednoczonych.
Rynek amerykański jest dla nas najważniejszy.

Dokonujemy starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej. Największą wagę 
przywiązujemy do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania 
właściwego wyboru, spotykamy się i prowadzimy rozmowy z zarządami spółek, analizujemy ich otoczenia 
prawne oraz model biznesowy.

Jesteśmy jedną z nielicznych polskich firm zarządzających aktywami i funduszami, która pozwala Klientom 
inwestować swoje pieniądze i czerpać korzyści ze wzrostu giełdowych indeksów na całym świecie.

FILOZOFIA INWESTOWANIA

Niezależność

Koncentracja na wybranych rynkach

Unikatowa metoda selekcji spółek

Inwestujemy globalnie

Skąd biorą się nasze sukcesy?
• Skuteczne inwestowanie opiera się przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu,
na znajomości poszczególnych rynków, spółek i ich strategii, znajomości branż i trendów 
gospodarczych. Caspar Asset Management S.A. hołduje zasadzie organicznego rozwoju – 
czyli, w tym wypadku, dogłębnego poznawania poszczególnych rynków.

• Nasi zarządzający nabywają wiedzę i doświadczenie od wielu lat. Na przykład Błażej 
Bogdziewicz jest laureatem Złotych Portfeli, przyznano mu tytuł Zarządzającego Roku
oraz posiada prestiżowy tytuł CFA. Zarządzany przez niego Caspar Akcji Europejskich
co roku zajmuje wysokie miejsca w rankingach funduszy swojej kategorii.

W 2020 roku odbyliśmy 
przeszło 570 rozmów, 
telekonferencji bądź 
spotkań ze spółkami
z całego świata. To daje 
nam podstawy, aby 
stwierdzić, że mamy 
bardzo dobry przegląd 
rynku.

Zarządzana przez 
Piotra Rojdę, CFA 
Specjalistyczna 
Strategia Spółek 
Biotechnologicznych 
i Ochrony Zdrowia
w 2020 roku 
wypracowała stopę 
zwrotu w wysokości 
87,74%.

„Parkiet”, 2021.02.01



ZARZĄDZAJĄCY

Zarządzający w Caspar Asset Management S.A.

Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 710. Absolwent Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. 

Ukończył kierunek Finanse i Rachunkowość. W Caspar Asset Management 
pracuje od grudnia 2014 roku na stanowisku analityka finansowego,
a następnie zarządzającego.

Caspar Asset Management S.A., Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz F-Trust S.A. 
korzystają również z wiedzy analityków, strategów oraz innych zarządzających.

Mateusz Janicki

Błażej Bogdziewicz, CFA

Z rynkiem kapitałowym związany od 2000 roku. Jest licencjonowanym 
doradcą inwestycyjnym (nr licencji 203), posiada również – przyznawany 
przez CFA Institute – tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).
Błażej Bogdziewicz jest laureatem Złotych Portfeli – nagród „Gazety 
Giełdy Parkiet” – za zarządzanie najlepszymi funduszami.

„Puls Biznesu” przyznał mu tytuł Zarządzającego Roku za najlepsze 
wyniki inwestycyjne.

Dyrektor Inwestycyjny, Wiceprezes Zarządu

Zastępca Dyrektora Inwestycyjnego

Makler papierów wartościowych (numer licencji: 2898) i Doradca 
Inwestycyjny (numer licencji: 540). Posiada – przyznawany przez 
CFA Institute – tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zdobywca 
“Złotego Portfela” za najlepszy fundusz mieszany 2019. Obecnie 
zastępca Dyrektora Inwestycyjnego.

Piotr Rojda, CFA

Zastępca Dyrektora Inwestycyjnego, Szef Zespołu Dealerów

Pracę na rynkach finansowych rozpoczął w 2000 roku, po uzyskaniu 
Dyplomu Wyższej Szkoły Handlowej HEC Paris (specjalizacja finanse).

Pierwszą instytucją był bank JPMorgan w Paryżu, gdzie pracował
w dziale rynku stóp procentowych, kolejną, bank BNP Paribas w 
Londynie gdzie zajmował się produktami strukturyzowanymi. Posiada 
licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do 
wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 2513.

Wojciech Kseń



WYBRANE STRATEGIE I FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Odpowiadając na potrzeby Klientów, przygotowaliśmy określone strategie inwestycyjne. Jeśli nie 

widzisz produktu pasującego do Twoich wymagań – skontaktuj się z nami.
Stworzymy strategię dopasowaną do indywidualnych potrzeb.

W ofercie Caspar TFI S.A. są fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) oraz subfundusze inwestycyjne 
otwarte w ramach Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO).

ZAWSZE AKTUALNE WYNIKI ZNAJDZIESZ: WWW.CASPAR.COM.PL/WYNIKI-AM

Strategia Akcyjna USA
Ranking opublikowany 1 lutego 2021 roku przez 
„Gazetę Giełdy Parkiet” za czwarty kwartał 2020 
roku potwierdził mocną pozycję strategii Caspar 
Asset Management S.A. na rynku.

• silna ekspozycja na technologiczne i innowacyjne spółki;
• dostęp do globalnych liderów w swoich branżach (Google, 
Amazon, Netflix, Facebook, Nvidia);
• możliwość inwestycji w spółki z siedzibami poza USA, 
których akcje są tam notowane (Alibaba, Tencent, Sony, 
SoftBank).

„Parkiet” 01.02.2021

„To fundusz na każde warunki rynkowe, 
adresowany do osób, które wolą unikać 
produktów czysto akcyjnych - wiążących się
z większym ryzykiem - ale jednocześnie chcą 
korzystać ze stóp zwrotu, które wypracowuje 
rynek akcji, wyższych niż fundusze pieniężne.”

• stawia przede wszystkim na spółki IT
oraz przemysł i elektronikę;
• inwestuje na całym świecie;
• inwestuje głównie w akcje o wysokiej 
płynności.

"Strategia Spółek Biotechnologicznych
i Ochrony Zdrowia (96,6 proc. w rok) 
inwestuje w rewolucyjne zmiany
w medycynie, związane głównie z genetyką."

• dzieli się na część dłużną i akcyjną (dłużna zabezpiecza, 
akcyjna generuje wyniki - w całym 2020 roku subfundusz 
zarobił 17,8%);
• ogranicza ryzyko rozumiane przez zmienność;
• uznana metodologia Risk Parity -
dowiedz się więcej u Dyrektora Regionalnego.

Piotr Rojda, CFA – zarządzający subfunduszem Caspar 
Globalny – otrzymał „Złoty Portfel”. Przyznawaną przez Gazetę 
Giełdy i Inwestorów “Parkiet” nagrodę dla najlepszego 
zarządzającego w kategorii fundusze mieszane.

"Parkiet" 02.05.2021

Subfundusz Caspar Stabilny

Piotr Rojda (CFA), zarządzający

Subfundusz Caspar Globalny

„Parkiet„ 26.02.2020

Strategia Akcji Skoncentrowanych
• silna ekspozycja na dobrze zarządzane i innowacyjne
spółki z Europy Zachodniej oraz USA;
• skupienie na mniejszej liczbie dużych podmiotów;
• dywersyfikacja geograficzna i branżowa;
• wysoka płynność.

Zarządzając pieniędzmi naszych klientów staramy 
się podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu
o analizę wielu spółek działających w różnych 
krajach i branżach. Pozwala nam to śledzić 
najważniejsze trendy w światowej gospodarce.

Błażej Bogdziewicz (CFA), zarządzający

• specjalistyczna strategia skoncentrowana na spółkach
z obszaru ochrony zdrowia;
• inwestycja w spółki biotechnologiczne (około 60%) 
zajmujące się - między innymi - DNA czy lekami na 
nieuleczalne obecnie choroby;
• ekspozycja na spółki z obszaru technologii medycznej
i life science (około 40%), które zmieniają świat.

• inwestycja w spółki technologiczne oraz łączące 
informatykę z medycyną;
• ekspozycja na odnawialne źródła energii
oraz czyste technologie;
• skupienie na innowacyjnych spółkach europejskich.

Subfundusz Caspar Akcji EuropejskichZarządzający koncentrują się na jakości i potencjale 
poszczególnych firm, a nie wybranych gospodarek.
Dzięki temu akcje w funduszu są wysoce zróżnicowane 
geograficznie oraz sektorowo.

Błażej Bogdziewicz (CFA), zarządzający

Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia



Zastrzeżena prawne

Materiały i informacje przedstawione w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym i nie powinny być 
wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią 
rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286), jak również oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Caspar Asset Management S.A. dokłada należytych starań, aby prezentowane przez Spółkę informacje były rzetelne
i oparte na wiarygodnych źródłach; Spółka nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz 
kompletność przedstawionych informacji oraz za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się
na tych informacjach przez Klienta.

Caspar Asset Management S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany
i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym 
wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku 
inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się
z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A. usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy 
zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który 
zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usług, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz 
ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Wszelkie materiały przedstawione w niniejszym dokumencie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa 
autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, 
miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca.
Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie
z daną strategią.

Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach 
danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. 
Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane 
wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek 
VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług 
Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, 
reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji 
inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji 
uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii 
inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym
m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery 
wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia 
gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu 
inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty 
wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest 
uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń 
dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników 
ryzyka znajduje się w Prospekcie Informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, które są dostępne
na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl, w jego siedzibie lub u dystrybutorów.

Subfundusze Caspar Akcji Europejskich i Caspar Globalny wchodzące w skład Caspar Parasolowy Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Subfundusze Caspar Globalny oraz Caspar Stabilny mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery 
wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Żaden z subfunduszy Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie odzwierciedla składu indeksu papierów 
wartościowych.



Z zarządzaniem Portfelem związane są następujące czynniki ryzyka: 

a) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu oraz ryzyko utraty znacznej części zainwestowanych środków nawet 
przy utrzymaniu odpowiednio długiego dla strategii horyzontu inwestycyjnego.

b) Ryzyko rynkowe – ryzyko niekorzystnych zmian cen Instrumentów Finansowych znajdujących się w Portfelu Klienta,
w tym w szczególności ryzyko spadku cen akcji oraz ryzyko stopy procentowej, czyli ryzyko wzrostu rynkowych stóp 
procentowych co oznacza spadek rynkowych cen instrumentów dłużnych. Ryzyko zmian cen akcji może wynikać z tak 
zwanego ryzyka systematycznego, czyli ryzyka pogorszenia się koniunktury na szerokim rynku akcji co może być 
rezultatem pogorszenia się ogólnej sytuacji gospodarczej w Europie jak i sytuacji globalnej, niekorzystnych zmian 
prawnych bądź pogorszenia się nastrojów wśród inwestorów z innych powodów. Ryzyko zmian cen akcji może też być 
rezultatem ryzyka specyficznego, czyli ryzyka niekorzystnych zdarzeń wpływających na sytuację konkretnej spółki 
(emitenta).

c) Ryzyko kredytowe – ryzyko niewywiązania się emitenta ze swoich zobowiązań finansowych wynikających z emisji
Instrumentów Finansowych, co może oznaczać konieczność dochodzenia roszczeń na drodze prawnej oraz między 
innymi w przypadku ogłoszenia niewypłacalności przez emitenta może prowadzić do utraty znacznej części lub nawet 
całości kwoty zainwestowanej w Instrumenty Finansowe wyemitowane przez tego emitenta.

d) Ryzyko płynności – ryzyko braku możliwości zbycia lub nabycia w krótkim czasie Instrumentów Finansowych 
znajdujących się w Portfelu Klienta bez istotnego wpływu na cenę tych instrumentów, w tym związane z wycofaniem
lub wykluczeniem Instrumentów finansowych z obrotu na rynku giełdowym (delisting) lub też zawieszeniem notowań.

e) Ryzyku braku możliwości przetransferowania środków z rachunków zagranicznych na rachunki prowadzone w bankach 
krajowych bądź wysoce utrudnione możliwości takiego transferu wynikające w szczególności z wprowadzenia kontroli 
przepływów kapitałowych.

f) Ryzyko koncentracji. Ryzyko spadku wartości Portfela na skutek zmian cen specyficznych Instrumentów Finansowych,
w przypadku gdy Portfel Klienta jest w niewielkim stopniu zdywersyfikowany. Inwestycje w ramach Portfela mogą się 
ograniczać do kilku bądź kilkunastu dużych pozycji. Mogą też w dużym stopniu koncentrować się na określonym rynku.
W przypadku niekorzystnych zdarzeń wpływających na sytuację danego emitenta lub na danym rynku wynikające z nich 
spadki cen Instrumentów Finansowych mogą prowadzić do znacznych strat w ramach Portfela Klienta i w efekcie do 
znacznego spadku jego wartości.

g) Ryzyko walutowe. W ramach Portfela Klienta będą nabywane Instrumenty Finansowe denominowane w walutach 
obcych lub emitowane przez podmioty z siedzibą zagranicą. Inwestycje te mogą, ale nie muszą być zabezpieczane 
przed ryzykiem kursowym. Zmiany kursów walut mogą mieć istotny wpływ na ceny tych Instrumentów Finansowych 
wyrażone w złotych polskich.

h) Ryzyko kontrahenta. Ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji ze swoich zobowiązań. Ryzyko to może 
występować w przypadku zwierania transakcji, które nie są gwarantowane przez izbę rozliczeniową w przypadku, gdy 
Caspar Asset Management S.A. wykonał w imieniu i na rachunek Klienta jako pierwszy zobowiązania wynikające z 
zawartej transakcji lub też w sytuacji gdy Caspar Asset Management S.A. zawarł uprzednio transakcję mającą za 
przedmiot Instrumenty Finansowe lub waluty i wynikiem tej transakcji jest zysk osiągnięty przez Klienta a druga strona 
transakcji (kontrahent) nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Dochodzenie roszczeń od kontrahenta może wiązać się
z dodatkowymi kosztami, w szczególności prawnymi a w niektórych przypadkach (np. ogłoszenie upadłości) może 
pozostać bezskuteczne.

i) Ryzyko operacyjne. Ryzyko występowania nieadekwatnych procedur wewnętrznych, niestosowania się do przepisów 
prawa bądź procedur, ryzyko błędów ludzkich bądź błędów lub awarii systemów informatycznych oraz ryzyko 
wynikające ze zdarzeń losowych prowadzące do strat na Portfelu Klienta.

j) Ryzyko inflacji. Ryzyko uzyskania realnej straty (mierzonej siła nabywczą). Może się zdarzyć, że pomimo tego, że Portfel 
osiągnie nominalny wzrost to w wartościach realnych jego wartość może spaść na skutek wzrostu inflacji.

k) Ryzyko pogorszenia jakości ładu korporacyjnego stosowanego przez emitenta Instrumentów Finansowych.

l) Ryzyko dźwigni finansowej – związane z tylko częściowym pokryciem wartości nominalnej kontraktu depozytem
zabezpieczającym w momencie otwierania pozycji.

m) Ryzyko pogorszenia się rynkowej, operacyjnej i finansowej sytuacji emitenta w szczególności w wyniku pogorszenia się 
ogólnej sytuacji gospodarczej bądź też sytuacji w branży, w której działa emitent co może skutkować pogorszeniem się 
wyników finansowych osiąganych przez emitenta oraz spadkiem możliwości wypłaty dywidend;

n) Ryzyko niekorzystnych zmian podatkowych i prawnych, ryzyko braku przejrzystych i spójnych regulacji podatkowych
i prawnych bądź też ryzyko zmian interpretacji przepisów podatkowych i prawnych przez krajowe i zagraniczne organy 
administracji w tym administracji podatkowej.

o) Ryzyko alokacji - ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z powodu niewłaściwego doboru klas aktywów
(np. akcji lub obligacji) w stosunku do Benchmarku


